
NÖDINGE. Från en 
misär till en annan.

Från krig och förföl-
jelse till Klöverstigen i 
Nödinge.

I lägenheter med 
mycket låg standard 
som inte renoveras 
trängs familjerna inte 
bara med varandra, 
utan också med svart-
mögel.

Tapeterna har suttit så länge 
att de nästan ramlar ner av sig 
själva. Plastmattorna skvall-
rar om 70-talet, badrummen 
är byggda då ventilation var 
av begränsad vikt, parketten 
i de fall det finns någon har 
glidit isär eller börjat svart-
na och sanitära utrymmen 
med 40 år gamla toaletter 
känns allt annat än välkom-
nande. Misstänkt svartmögel 
syns i både badrum, toaletter 
och kök. Välkommen till två 
flyktingfamiljer på Klöversti-
gen i Nödinge, vars boende-
miljö håller lägsta tänkbara 
standard. 

– Här har inte skett någon 
renovering. Vi har bott i 

samma lägenhet i 14 år, be-
rättar Hamad Samoud.

De bor fem personer i en 
fyra. Mamman är psykiskt 
sjuk och pappan står sedan 
ett antal år tillbaka utanför 
arbetsmarknaden efter att ha 
råkat ut för en arbetsolycka. 
För att lindra sin frus besvär 
med att gå i trappor har fa-
miljen begärt att få flytta till 
en marklägenhet.

Får inte söka
– Men vi får inte ens söka 
ny bostad. Attityden till oss 
har varit mycket fientlig och 
kanske är 
det därför 
som lägen-
heten aldrig 
har renove-
rats, funde-
rar han.

Han er-
känner att de 
inte har varit 
särskilt an-
gelägna om det heller efter-
som de helst har önskat flytta 
från Ale, men samtidigt har 
socialtjänsten och Alebyggen 
besiktigat lägenheten. De är 

väl medvetna om vilka bris-
ter som finns.

– För oss är det menings-
löst att ens försöka påverka. 
Vi har inget inflytande. Går 
vi till Alebyggen hänvisar de 
till socialtjänsten och när vi 
är där pekar de på Alebyg-
gen. Det är inte lätt för oss att 
förstå och då blir man mest 
arg, menar Hamad Samoud.

Samma problem
Samma problem vittnar en 
annan familj om. De flydde 
från Mellanöstern och har 
bott i Nödinge i sex år. Lä-

genheten, en 
fyrarumma-
re på Klöver-
stigen, har 
de bott i hela 
tiden. Stan-
darden är låg 
och famil-
jen uppfatta-
de vid inflytt-
ningen att 

den snart skulle renoveras. 
Nu har de väntat i sex år. Enda 
åtgärden är ett fönsterlås och 
en ny list vid ett av fönstre-
na. I köket har till och med 
kökskakel börjat ramla ner, 
köksluckor hänger löst i de 
fall de inte står bredvid. Bo-

endemiljön är så långt ifrån 
hemtrevlig man kan komma 
och allt från golv till tak är 
eftersatt. Här lever familjen 
med sju barn. Småpojkarnas 
rum har inte ens värme. Ele-
mentet har inte fungerat på 
många år. Ingen åtgärd har 
skett trots påpekanden till 
både socialtjänsten och Ale-
byggen.

– Det var inte bra. Jag ser 
att det finns en anmälan om 
elementet och det borde ha 
varit åtgärdat, svarar Kjell 
Gustavsson, förvaltare på 
Alebyggen.

Angående svartmögel 
som kan utgöra en hälsorisk 
menar Kjell Gustavsson att 
hyresgästernas egna städru-
tiner har en stor betydelse.

Många duschar
– Ofta är det stora familjer, 
där många använder duschen 
dagligen. Det blir fuktigt och 
ventilerar man inte ordentligt 
kommer mögel, säger han.

Standarden i badrummen 
som lokaltidningen fick se var 
låg och renoveringsbehovet 
stort. Toalett och badrum an-
svarar Alebyggen för. Dessa 
kostnader belastar inte lägen-
heternas renoveringsfonder.

Varför har dessa då inte 
renoverats?

– Vi har inte fått några 
sådana indikationer eller 
önskemål, varken från soci-
altjänsten eller de boende. 
Det finns kanske brister i 
vårt kommunikationssystem. 
Alebyggen är sällan med på 
hembesöken. Det sköter so-
cialtjänsten, så vi vet väldigt 
lite om hur det ser ut, säger 
Kjell Gustavsson.

En av familjerna berät-
tar att när de påpekat för sin 
handläggare på socialtjänsten 
har de hänvisats till Alebyg-
gen med sina klagomål. Väl 
där har Alebyggen pekat på 
socialtjänsten.

– Det kan stämma. Vår in-
formation om hur systemet 
fungerar är kanske inte till-
räckligt tydlig, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för för-
sörjningsstöd i Ale.

Det får konsekvenser 
som att barn till exempel 
får växa upp med svartmö-
gel, vilket är en hälsofara.

– Jag säger inte emot dig! 
svarar Billborg.

NÖDINGE.  Det var 
Hyresgästföreningen 
Klöverstigen som slog 
larm.

Jean Altun kunde 
inte låta verkligheten 
vara hemlig längre.

– Medborgarna måste 
få se hur orättvist 
flyktingar behandlas i 
Ale kommun, säger han 
kritiskt.

Han har själv invandrarbak-
grund och vet hur svår integra-
tionen i det svenska samhället 
är. Idag har han fast arbete, är 
politiskt aktiv och mycket en-
gagerad i föreningslivet.

– Det har gått bra för mig, 
men det är ingen självklarhet. 
Det viktigaste är trygghet, 
respekt och förståelse. Många 

kommer med mycket tunga 
ryggsäckar och stora förhopp-
ningar om frihet och rättvisa, 
säger Jean Altun.

När ryktena blev allt mer 
frekventa och hans egna barn 
började prata om missförhål-
landena för en del flyktingfa-
miljer på Klöverstigen gjorde 
han ett eget hembesök.

Farligt för barn
– Det var fruktansvärt. Jag an-
mälde direkt och krävde mil-
jötillsyn. Svartmögel kan vara 
rena giftet och absolut inte bra 
för barn. När jag sedan försök-
te samtala med både Alebyg-
gen och Socialtjänsten förstod 
jag att här finns ett allvarligt 
systemfel. Alla skyllar på alla. 
Ingen tar ansvar för famil-
jernas boendemiljö, berättar 

Jean Altun som genom lokal-
tidningen vill visa den brutala 
verkligheten.

Inga fler flyktingar
– Det låter kanske konstigt, 
men jag tycker vi ska säga nej 
till fler flyktingar i Ale om vi 
behandlar dem så här. Ingen 
vill bo i dessa lägenheter, säger 
han.

Missförhållandena i 
hemmen får konsekvenser 
även för framtiden.

– Barn som växer upp i fa-
miljer där de ser sina föräld-
rars vanmakt och frustration 
misstror samhället. De riske-
rar också att aldrig bli en del 
av det utan att istället hamna i 
ett livslångt utanförskap, säger 
Jean Altun som själv bor på 
Klöverstigen.

– Fast hos oss råder en helt 
annan standard. Varför kan jag 
undra? Ska vi inte behandlas 
lika?

Jean Altun är sekreterare i 
Hyresgästföreningen Klöver-
stigen och försökte få gehör 

för bristerna i lägenheter-
na. När reaktionerna uteblev 
valde han media.

– Det tycker jag förvisso 
är beklagligt, men till sist såg 
jag ingen annan utväg. Ibland 
fungerar inte de formella vä-

garna framkomliga och efter-
som jag upplever situationen 
som akut hade jag inget val.
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Från misär till en annan – misär!
– Flyktingfamiljer tvingas bo i eftersatta lägenheter

SVARTMÖGEL
Svartmögel uppkommer främst 
nära fuktiga områden i hus och 
lägenheter. Vanliga platser kan vara 
vid avlopp och nära dusch, toa eller 
kökets diskbänk. Det kan också upp-
komma i tapeter och på väggar om 
luftfuktigheten är mycket hög eller 

om det finns vattenskador i huset 
eller lägenheten. Oavsett vilken 
sort det är så är ändå problemet att 
denna typ av mögel producerar stora 
mängder gifter (toxiner) som är far-
liga för oss människor.

"Olyckligt när informationen inte går fram – lägenheterna ska renoveras"

De familjer som av någon 
anledning inte själva får 
teckna avtal med Alebyggen 
kan erbjudas ett socialt kon-

trakt av socialtjänsten.Det 
blir då ett andrahandskon-
trakt med samma hyresnivå 
som andra hyresgäster och 

villkoren är också likvärdiga. 
Det betyder att en del av 
hyran avsätts i en så kallad 
renoveringsfond.

– Ja, det är ingen skillnad 
för dessa familjer och om 
det är den lägenhet som jag 
tror ni avser så är fonden i 
princip full. Det är möjligt 
att totalrenovera, men här 
måste socialtjänsten ge sitt 
medgivande eftersom det 

är de som äger förstahands-
kontraktet, säger Alebyg-
gens förvaltare Kjell Gus-
tavsson.

Således ansvarar social-
tjänsten för varför familjer 
tvingas bo i ytterst tvek-
samma boendemiljöer.

– Vi gör hembesök minst 
en gång om året och har en 
regelbunden kontakt med 
familjerna. De ska felanmäla 

som alla andra till Alebyg-
gen och vid större reno-
veringar ska vi bara ge ett 
klartecken. Jag vet faktiskt 
inte varför de upplever att 
det inte fungerar. Det verkar 
som att informationen inte 
har gått fram och det är 
olyckligt. Beträffande en av 
lägenheterna har vi godkänt 
renovering och bett familjen 
besöka Alebyggen för tapet- 

och färgval, säger en ganska 
förvånad Magnus Billborg 
på socialtjänsten.

Familjerna menar att de 
har varit lovade renovering 
i flera år och har helt enkelt 
slutat tro att det ska ske. 
En av familjerna har bott 
i samma lägenhet i 14 år, 
utan att några insatser för att 
förbättra boendemiljön har 
skett.

Hyresgästföreningen oroad
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NÖDINGE. Ansvaret för de bristande boendeför-
hållandena ligger hos socialtjänsten.

– Vi har regelbundna samtal med alla familjer 
och har inte nekat någon som har rätt till reno-
vering, säger enhetschef Magnus Billborg.

Den bilden ger inte familjerna och lägenheter-
nas skick vittnar om något annat.
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Svartmögel.Svartmögel.

Misstänkt svartmögel 
syns i både badrum, 
toaletter och kök. 
Välkommen till två 
flyktingfamiljer på 

Klöverstigen.


